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Niepodległości 

W szkole, w kościele i na cmentarzu

Co tam się dzieje?

Jeden ze sposobów....

Tajniki budownictwa energooszczędnego

Jak co roku w niedzielę poprzedzającą Narodowe Święto Niepodległości uczniowie naszego
Gimnazjum zaprezentowali montaż słowno-muzyczny. W kościele parafialnym uczniowie 
z Koła Żywego Słowa, prowadzonego przez Panią Marię Kurpiel, oraz uczniowie
gimnazjalnego koła muzycznego, prowadzonego przez Panią Jolantę Ciesielkę,
przedstawili wspomniany program licznie zebranej widowni. Młodzi artyści 
i recytatorzy swoją postawą i zaangażowaniem wyrazili wdzięczność i uznanie wszystkim
tym, którzy walczyli i ginęli za naszą wolną Polskę.  
Zaprezentowana poezja, narracje i pieśni legionowe tworzyły wyjątkowy klimat, który
specyficznie wiąże się z dniem 11 listopada. W oczach widzów pojawiały się łzy
wzruszenia. Krościeńska młodzież przeniosła słuchaczy do czasów, gdy Polacy utracili
wolność na długie 123 lata. Mogliśmy prześledzić tragiczne losy powstańców, skutki
rusyfikacji i germanizacji, niespełnione nadzieje poetów.  [...]
Przedstawienie przybliżyło nam ludzi, którym od 11 listopada 1918 roku zawdzięczamy
wolność, poczucie dumy narodowej, możliwość pielęgnowania polskich tradycji oraz
honorowania bohaterów. Dzisiejsza uroczystość była okazją, aby w natłoku codziennych
spraw znaleźć z występującą młodzieżą czas na zadumę i wspomnienie o bohaterach
minionych czasów.
W dniu 11 listopada delegacja uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jan Pawła II 
w Krościenku n.D. zgromadziła się na miejscowym cmentarzu przy kwaterze nr 377, aby
tradycyjnie, jak co roku, zapalić znicze i złożyć wiązankę kwiatów. To tradycja
krościeńskiego gimnazjum podtrzymywana nieprzerwanie od 13 lat.
                                                                                      Tekst i zdj. Zdzisław Soliwoda
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Wspólną dyskoteką
andrzejkową
rozpoczęliśmy 
w naszym Gimnazjum
ogólnopolską
kampanię: „Wyloguj
się do życia”. 

Kampania Przeciwko Agresji i Przemocy

Kampania na stałe wpisała się w kalendarz
działań Publicznego Gimnazjum w Krościenku 
nad Dunajcem. Głównym zadaniem
przedsięwzięcia jest przede wszystkim
wzmacnianie i promowanie pozytywnych postaw
uczniów oraz eliminowanie
zachowań agresywnych i opartych na przemocy.
Jest to czas do refleksji na temat własnego
zachowania wobec innych.

Działania szkoły w tej dziedzinie były długofalowe.
W Kampanię zaangażowali się wszyscy
nauczyciele oraz Samorząd Uczniowski pod
opieką Pani Wiesławy Dolańskiej.  

We wszystkich klasach zostały przeprowadzone
lekcje dotyczące zachowań agresywnych. Na
lekcjach języka polskiego uczniowie redagowali
formy pisemne wypowiedzi: list, esej oraz
wypracowanie na temat „Razem przeciwko
agresji i przemocy”. Zostały ogłoszone konkursy
na wiersz lub piosenkę profilaktyczną oraz na
plakat do hasła głównego Kampanii. W tym roku
po raz pierwszy wręczyliśmy dyplomy
„Dziewczyna z klasą”, „Chłopak z klasą” 18
uczniom wybranym za wzorową postawę.
Od kilku lat Kampanię Publicznego Gimnazjum
wspiera swoją osobą Komendant Komisariatu
Policji w Krościenku n.D Komisarz Michał
Janerko, który we wszystkich klasach
przeprowadził lekcje na temat odpowiedzialności
prawnej nieletnich oraz uczestniczył w apelu
podsumowującym.
Ostatni dzień Kampanii został ogłoszony „Dniem
zielonym”. Każdy, kto chciał zamanifestować, że
nie zgadza się na przemoc i agresję, miał na
sobie element ubioru w tym kolorze. Na koniec
cała szkolna społeczność wzięła udział w tańcach
integracyjnych.

Organizatorzy: Wiesława Dolańska
                         Anna Biel
                         Bożena Chlebek

Wręczyliśmy dyplomy...

Jeden z plakatów konkursowych Talenty muzyczne

 

Rok szkolny 2014/2015

Wyloguj się
do życia, a

robi się to tak

Rokiem Szkoły
Zawodowców

Jest super! Cała sala bawi się

Rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez
MEN Rokiem Szkoły Zawodowców. W naszym
Gimnazjum, w ramach prowadzonego doradztwa
zawodowego, pedagog szkolny Bożena Chlebek
zorganizowała spotkanie uczniów klas III 
z przedstawicielami 

Małopolskiego Centrum Budownictwa
Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej.
W czasie spotkania zostały przedstawione zalety
budownictwa energooszczędnego oraz oferta
szkół zawodowych.

Dyskotekę zorganizował SU pod opieką pani 
W. Dolańskiej, we współpracy z pedagogiem
szkolnym Panią B.Chlebek.  
W trakcie dyskoteki wszyscy uczniowie
uczestniczyli w tańcach integracyjnych
zorganizowanych przez nauczycieli wf-u.
„Dyskoteka była świetna. Zamiast siedzieć 
w domu przed komputerem, tańczyłam.
Wszystkie zabawy były super. Każdy mógł się
przebrać za kogo chciał i tańczyć, tańczyć 
i tańczyć….”                              Uczennica kl I

Wspólna dyskoteka andrzejkowa

"Dzień zielony" Mieliśmy didżeja
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Projekt "KinoSzkoła"

Gimnazjaliści na seminarium w Nowym Targu

Redakcja:

26 listopada 2014 roku uczniowie biorący udział
 w realizacji projektu „KinoSzkoła” uczestniczyli
w prelekcji oraz obejrzeli film pod tytułem
„Rakieta”.
Po drugiej lekcji wyjechaliśmy ze szkoły do
Nowego Sącza. Na miejscu byliśmy o godzinie
10.45. Po zrobieniu pamiątkowego zdjęcia
udaliśmy się do kina, gdzie o godzinie 11.00
rozpoczęła się prelekcja na temat: 
Przynależność do grupy jako jedna 
z podstawowych potrzeb człowieka.  

   
Debata w naszej szkole 

Justyna Biel
Julia Zborowska
Błażej Kołek
Redaktor naczelny
D. Schabowska
Źródła zdjęć  
Szkoła i portal
pieninyinfo.pl

Spotkanie profilaktyczne, w którym uczestniczyli uczniowie klas I, miało na
celu zachęcenie młodzieży do życia w trzeźwości przynajmniej do 18 roku
życia i ukazanie śmiertelnych zagrożeń wynikających z używania
narkotyków.
Prowadzący spotkanie „świadkowie trzeźwości” swoją postawą zachęcali
uczniów do wyboru zabawy, spotkań towarzyskich na trzeźwo. Ukazali
niewidoczne na początku straty rozwojowe wynikające z wczesnego
spożywania alkoholu, a dotyczące zwłaszcza kontaktów międzyludzkich:
komunikacji, przyjaźni, miłości, bycia towarzyskim i umiejętności zabawy.
Poprzez wspólną dyskusję obalili stereotyp, że nie ma zabawy bez alkoholu
 i narkotyków.
A co na temat „Debaty” sądzą sami uczniowie? 
Oto kilka wypowiedzi uczestników spotkania:

„Debata na temat spożywania alkoholu na pewno była potrzebna. Moim
zdaniem profilaktyka jest ważna. Jeżeli człowiek jest już uzależniony, to
rozmowy niewiele pomogą, dlatego uważam, że debat, pogadanek na temat
uzależnień dla nastolatków powinno być więcej.”
„(…) dowiedziałem się, że na początku zaczynamy pić w małych ilościach,
 a potem pijemy coraz więcej i więcej i stajemy się alkoholikami.”
„(…) wiem, że nigdy nie powinno się prowadzić samochodu po spożyciu
alkoholu. Nie chodzi o Policję, ale kiedy np. doprowadzimy do wypadku, to
możemy zniszczyć życie niewinnej osobie.”
                                                                   Pedagog szkolny Bożena Chlebek

W dniu 25 listopada
2014r. uczniowie
klasy III b: Emilia
Mszanik, Gabriela
Piszczek, Mateusz
Potaśnik wzięli
udział
w seminarium

„Żyli wśród nas –
odkrywanie historii
ludności
żydowskiej
Podhala”, które
odbyło się 
w Podhalańskiej
Państwowej

Wyższej Szkole
Zawodowej 
w Nowym Targu. 
Celem spotkania
było podniesienie
poziomu wiedzy
uczniów  
o historii lokalnych

społeczności
żydowskich 
i wielokulturowości
regionu Podhala
oraz kształtowanie
postawy
patriotycznej,
tolerancji

i otwartości na
dialog
międzykulturowy
oraz świadomego
obywatelstwa.
Uczniowie naszego
Gimnazjum znaleźli
się  w gronie sześciu

szkół prezentujących
projekty
edukacyjne pt. „Żyli
wśród nas –
odkrywanie historii
ludności
żydowskiej
Podhala.” 

Uczestnicy projektu przed wejściem do kina
Prezentacja naszego projektu

Praca konkursowa

Efektem pracy
młodzieży była
prezentacja
multimedialna
połączona z prelekcją
pt.  „Żydzi 
w Krościenku nad
Dunajcem – 200 lat
sąsiedztwa.” 

Organizatorami
spotkania byli: 
Rektor PWSZ
w Nowym Targu,

Małopolski Kurator
Oświaty oraz
Burmistrz Miasta Nowy
Targ.
Patronat honorowy nad
seminarium
sprawowała Gmina
Wyznaniowa
Żydowska
w Krakowie.  

Joanna Majerczak
   

Po zakończeniu wykładu rozpoczęła się projekcja
filmu. Z zainteresowaniem oglądaliśmy i wczuwali
się w rolę głównego bohatera. Moim zdaniem
fabuła świetna. Wydarzenia wzbudzały emocje    
  i wywoływały refleksje.
Po zakończeniu seansu, wraz z Paniami
Aleksandrą Adamczyk i Kingą Pawłowską,
udaliśmy się do galerii „Trzy Korony”. Zjedliśmy
skromny posiłek i wróciliśmy do domów.
Wycieczka była udana i już 
z niecierpliwością czekamy na kolejny film.
                                          Justyna Komorek II b
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I o nas nie zapomniał
Mikołaj  

W Beskid Sądecki  
z Panią Elą Opyd, ratownikiem GOPR

Punktualnie o 7:00 wyruszamy na wycieczkę, czternaście młodych osób,
trzy dorosłe oraz pies. Pieszą wycieczkę rozpoczynamy w Szczawnicy,
przy kaplicy na Sewerynówce. Jest zimno, około -8 st. Młodzież i dorośli są
odpowiednio przygotowani sprzętowo /hurra!!! - mam nadzieję, że również
kondycyjnie?/. Droga, którą się poruszamy, jest przedeptana 
i zmrożona, na pierwszym odpoczynku przebieramy się i wiążemy
sznurówki. Teraz będzie trochę podejścia, więc naprzód!
Kolejny postój, wychodzimy ponad chmury – ale cudownie! Dziewczyny są
już całe w śniegu, oczywiście, to zasługa kolegów. Jesteśmy coraz wyżej,
coraz piękniejsze widoki i coraz więcej śniegu, który skrzy się 
i mieni w słońcu.

O godzinie 9:50 jesteśmy już na Prehybie, wielki przekaźnik nie bardzo
pasuje do otoczenia, ale za to w schronisku jest ciepło i dzisiaj jesteśmy
pierwszymi gośćmi. 
Studiujemy mapę i decydujemy o zdobyciu najwyższego szczytu Beskidu
Sądeckiego – Radziejowej, która ma wysokość 1262 m.n.p.m. Dochodzimy
tam na godzinę 12:00. Znajduje się tu wieża widokowa, skąd rozciąga się
panorama na Tatry, Niskie Tatry, Góry Lewockie, Jaworzynę Krynicką,
Babią Górę Mogielicę i Wysoką. Widać tylko szczyty, które mają wysokość
powyżej 1000 m.n.p.m., ponieważ reszta tonie w chmurach /na dole mają
fatalną pogodę, a u nas tak cudnie/.

Schodzimy powoli, jesteśmy już mokrzy, 
a ubrania niektórych są zmrożone. Poruszamy
się ścieżką wydeptaną przez dziki. Zanurzamy
się we mgle i teraz dopiero robi się zimno. Kurtki
na siebie i ruszamy w dół, pilnujemy się, żeby się
nie pogubić, skracać nie będziemy, we mgle
nietrudno o zabłądzenie. 
Około 15:00 schodzimy na Białą Wodę 
w Jaworkach. Przeszliśmy około 20 km, głównie
szlakiem niebieskim i czerwonym, ale także tylko
mi znanymi drogami. Zrobiliśmy to w ciągu 7
godzin w warunkach zimowych.
Spisaliście się super /kondycyjnie też/ i był to dla
mnie miło i owocnie spędzony dzień. 

Do zobaczenia na następnej wycieczce 
                                                      - Ela Opyd.

"Oczywiście, to zasługa kolegów". "14 młodych osób, 3 dorosłe oraz pies". Radziejowa

Już od dłuższego czasu wszyscy uczniowie 
z niecierpliwością wyczekiwali jednego 
z najlepszych dni w roku – Mikołajek. Nasza
szkoła obchodziła to święto w piątek, 5 grudnia.
W tym dniu nikt nie musiał się stresować
kartkówkami czy odpowiedzią przy tablicy.
Większość miała na sobie czerwone czapki
Mikołaja. Na wszystkich korytarzach słychać było
świąteczne piosenki.

Uczniowie z Koła Dziennikarskiego, 
Justyna Biel, Julia Zborowska i Błażej Kołek,
przygotowali niespodziankę dla młodzieży 
i nauczycieli. Przeprowadzili z nimi wywiady
na temat Św. Mikołaja (i nakręcili film).
Dowiedzieli się, że ksiądz Sebastian chciałby
przejechać się na reniferze, jeden 
z naszych kolegów bał się Mikołaja, gdy był
dzieckiem, drugi czasem siadał mu na kolanach,
a pani Natalia z chęcią zamieszkałaby obok
Świętego.
Mimo że uczniowie gimnazjum to już młodzież, 
i o nas nie zapomniał Mikołaj. Pojawił się we
własnej osobie! Udało się porozmawiać również
 z nim.

Wiemy już, że jest dobry, wesoły i uczynny, 
oraz że przynosi dużo prezentów, jeśli ludzie są
grzeczni.
Przekonaliśmy się o jego hojności, gdy odwiedzał
nasze klasy i rozdawał słodkie upominki ;)
To był bardzo przyjemny dzień w naszej szkole.
Wszyscy byli radośni i ciągle się uśmiechali.
Mamy nadzieję, że za rok uda się to powtórzyć.
                    
                    Justyna Biel, Julia Zborowska kl. I

"Pojawił się we własnej osobie!"

. 1262 m.n.p.m

.


